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lilla 
bogsteken

lägg
såga i skivor, skär ut grytbitar 

eller kött att mala till köttfärs.

HjäRta 
ocH leveR, tunga, 

kind, njuRe

är också mat

stoRa 
bogsteken

lägg
såga i skivor, skär 

ut grytbitar eller 

bitar att mala till 

köttfärs.

skär ut kotlettraden och karrén såga om du vill 

behålla benen

Fäll ner slagsidorna så är det 

lättare att skära ut filéerna.

en läMPlig 

aRbetsoRdning: 

låt slaktkroppen hänga och stycka 

så här
 
1. skär bort bogarna och stycka dem

2. släpp ner slagsidorna

3. skär ut filéerna

4. skär ut kotlettraden och karrén

5. skär ut revben/sidfläsk

6. stycka låren. Följ hinnorna och 

skär ut innanlår, rostbiff, fransyska, 

ytterlår, rulle och lägg.

 

alt 1.
sidFläsk 
utan ben
det benfria köttet 

kan användas till 

rullader, rökas som 

sidfläsk mm

alt2.  
RevbenssPjäll 
både kött och ben från 

bröstkorgen

 

sidFläsk
benfritt

alt 1. Revbenen  

används inte, 

utan tas bort

skär annars ut det 

benfria sidfläsket 

med kniv

Kent Rörland är köksmästare på Öster 
Malma, Svenska Jägareförbundets gård 
utanför Nyköping. På Öster Malma ser-
veras vilt i lunchrestaurangen varje dag.

Bogstek, fransyska, rulle, ytterlår – känner du dig osäker på vad 
du ska använda de olika styckningsdelarna till?  Här berättar Kent 
Rörland, köksmästare på Öster Malma hur han lagar till olika delar av 
vildsvin, dovhjort, kronhjort, älg och rådjur.

På viltmat.nu hittar du många härliga viltrecept.



DOVHJORT OCH KRONHJORT  

BOG  
Bryn och helstek i ugnen på låg temperatur, cirka 100°C. 
Du kan också skära bogen i bitar och använda till grytor.   
Eller mala till en vild wallenbergare.
ENTRECOTE 
Laga helstekt eller skiva upp och stek. Perfekt på grillen. 
BIFF 
Kallas även ytterfilé. Helstek eller skiva upp i 2 cm skivor och stek 
i pannan. Passar också att grilla.
FILÉ 
Den möraste biten. Helstek i panna eller ugn eller lägg hela filén 
på grillen ett par minuter.
STEK 
På ett mindre djur brukar man behålla alla stekens delar tillsam-
mans och näta eller binda med snören. Steken består annars av 
flera olika delar: fransyska, innanlår, ytterlår, rostbiff och rulle. 
FRANSYSKA  
Passar till olika slags stekar. Du kan också skära fransyskan tunt 
som skav och woka. Prova gärna att röka.
INNANLÅR  
Den möraste biten av steken, Helstek i ugn, eller skär i tunna ski-
vor och stek som lövbiff. Bra till rullader.  Passar att grilla. 
Innanlår av hjort är också bra att hacka till råbiff.
ROSTBIFF  
Passar bra till just rostbiff eller varför inte en skomakarlåda. 
Bryn  och sätt in i ugn, 125 -150°. 
YTTERLÅR OCH RULLE 
Behöver kokas lite längre eller helstekas i ugn på låg temperatur. 
Passar till grytor.  Prova också att göra tjälknöl!

RÅDJUR
BOG 
Skär i bitar till en mustig gryta.
BIFF 
Kallas ofta ytterfilé. Om benet sitter kvar kallas det för sadel.
Skär i skivor och banka ut lätt.  Eller bryn och helstek i 150°C
FILÉ
Kallas ofta innerfilé. Den möraste biten, passar att helsteka.
Sätt den gärna på spett och lägg på grillen en kort stund.
STEK 
Om det är ett mindre djur brukar man behålla alla stekens delar 
tillsammans. Dela gärna upp steken och laga varje del för sig. 
FRANSYSKA
Bryn och stek färdigt i ugn. Kanske med asiatisk kryddning?
ROSTBIFF
Bryn och stek färdigt i ugn.
INNANLÅR 
Den möraste biten av steken, bryn och helstek!
Passar också att göra råbiff av eller en carpaccio.
YTTERLÅR OCH RULLE 
Bryn och helstek, eller skär i bitar och använd i grytor.

VILDSVIN
BOG  
Bogen behöver koka eller bräsera lite längre för att bli mör. Passar 
till grytor, porterstek och att rimma.  Bräsera gärna bogen i en 
gjutjärnsgryta i ugnen.
KARRÉ 
Helstek eller skär som medaljonger. Passar bra att grilla. Laga 
gärna en vild Pulled Pork av karrén. Eller prova att röka den. 
KOTLETTRAD 
Passar att helsteka, grilla eller skära i skivor och steka.
Också bra till schnitzlar eller piccata. 
FILÉ 
Den möraste biten. Helstek eller grilla. Innertemperatur 64-65°.
SKINKA 
Skinkan består av flera olika delar; fransyska, innanlår, ytterlår, rost-
biff och rulle. På små djur nätas flera delar till stek, större delas upp. 
FRANSYSKA 
Perfekt som söndagsstek, eller till exempel sjömansbiff.
INNANLÅR
Den möraste biten av skinkan. Passar bra att helsteka eller skära 
i skivor och steka eller grilla. Strimlat innanlår blir perfekt i wok. 
Eller varför inte göra rullader?
ROSTBIFF 
Perfekt som stek. Bryn och sätt in i ugnen, 125°C.
YTTERLÅR 
Skär i bitar och laga en god gryta. Gulaschgryta eller peppar-
rots-kött till exempel! 
RULLE 
Använd till grytor, eller varför inte göra som förr: Rimma och koka 
rullen så får du ett fint pålägg – saltrulle!

ÄLG
BOG 
Skär i bitar och laga Boeuf Bourgignone eller kalops.  Du kan också 
långbaka den hel i 125°C ugn i några timmar. 
ENTRECOTE 
Helstek eller skär i 2-3 cm skivor och stek. Passar också bra att 
grilla. Entrecoten är även klockren att grava! 
BIFF
Bryn och helstek eller skiva upp och stek. Skär gärna till tournedos,  
4 cm tjocka. Passar också bra att grilla.
FILÉ
Den möraste biten. Bryn och helstek eller grilla.
STEK 
Består av fransyska, innanlår, rostbiff, ytterlår och rulle.
FRANSYSKA 
Passar till stek.  På stora djur, dela gärna på längden till två stekar.
INNANLÅR 
Den möraste biten av steken. Biff Rydberg på innanlår är idealiskt.
Gör en fin söndagsstek, eller skiva i tunna skivor och snabbstek 
som lövbiff. Också perfekt till rullader, eller att lägga på grillen.
ROSTBIFF 
Passar bra att göra rostbiff på.  Bryn och sätt in i 125°C, ta ut vid 
53°C och låt vila. Eller skär rostbiffen i bitar och laga dillkött.
YTTERLÅR
Behöver långbakas många timmar för att bli mör. 80°C-100°C, 
4-5 timmar. Laga annars en mustig gryta eller varför inte tjälknöl? 
RULLE 
Laga älggulasch, rimma och koka till saltrulle, eller skär tunt i wok.
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